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Njohuri të mira në gjuhën familjare Dhe në atë
gjermane - të dyjat janë të rëndësishme.
Të dyja gjuhët janë pjesë e identitetit dhe zhvillimit
të fëmijës suaj, mirëpo ato i kanë funksionet e
ndyshme.
■ Gjuha familjare i takon historisë së familjes. Ajo
i krijon lidhjet me anëtarët e tjerë që nuk flasin
gjermanishtë.
■ Gjuha gjermane është e rëndësishme për jetën
publike, në shkollë dhe zanatmarrje sidhe më
vonë në jetën e punës.
Nxiteni fëmijën tuaj në gjuhën e juaj familjare!
Ju me këtë i jepni një themel të sigurtë për mësimin
e gjuhës gjermane.
Nëse fëmija i juaj rritet me
shumë gjuhë, ai e fiton
një ndjenjë të veçantë për
gjuhën. Ndoshta në fillim
ai i përzien nga pak gjuhët
njëren me tjetrën, mirëpo
kjo gjë ska lidhje.		
Me rëndësi është që ai të ket
kënaqësi përgjat foljes së
gjuhës!

Shumëgjuhësia – Këshilla për përditësi
Flisni shumë me fëmijën tuaj! Sepse fëmijët e
mësojnë një gjuhë nëpermes idoleve të tyre. Pra
atyre ju nevojitet një kontakt intensiv në të GJITHA
gjuhët. -- Në gjuhët familjare sidhe atë gjermane.
Me rëndësi është që: sa më të laramanishme që janë
temat biseduese, aq më i pasur do të bëhet thesari
gjuhësorë!
Kënaqësinë e fëmijës suaj përgjat përdorimit të
gjuhës, ju mundeni që ta mbështesni në formë
lozonjare:
■ Lexoni fëmijës suaj tregime.
■ Bisedoni me fëmijën tuaj në vargje / rima.
■ Këndoni së bashku këngë.
Librat me fotografi, Librat, Lojra dëgjuese etj;
mundeni që ti huazoni pa pagesë në Bibliotekën e
qytetit.
Informacione të mëtejshme mund të gjeni, për
shembull në
www.verband-binationaler.de/
themen/mehrsprachigkeit
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